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KẾ HOẠCH 

Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống  

gắn với văn hóa, du lịch trên địa bàn huyện Yên Mô giai đoạn 2022-2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống 

gắn với văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. UBND huyện 

Yên Mô ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề 

truyền thống gắn với văn hóa, du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025 

như sau: 

I. Thực trạng phát triển làng nghề trên địa bàn huyện 

Huyện Yên Mô hiện có 12 làng nghề, trong đó có 01 nghề (gốm cổ Bồ Bát 

thôn Bạch Liên xã Yên Thành) được công nhận là nghề truyền thống. Các nghề, 

làng nghề truyền thống đã tạo việc làm ổn định cho 4.383 lao động với mức thu 

nhập bình quân 50 triệu đồng/lao động/năm. Đa số các làng nghề đều hoạt động 

sản xuất kinh doanh ổn định. Nhiều làng nghề đã tạo được thương hiệu và uy tín 

trên thị trường như các làng nghề chế biến cói, gốm sành sứ, sản xuất bún 

bánh,… Làng nghề gốm Bồ Bát gần có tiềm năng phát triển sản xuất gắn với hình 

thức du lịch trải nghiệm. Tuy nhiên, sự phát triển của làng nghề truyền thống còn 

gặp nhiều khó khăn: Hình thức tổ chức sản xuất quy mô nhỏ, thiếu sự liên kết; 

thị trường sản phẩm chủ yếu tiêu thụ nội địa; một số mặt hàng xuất khẩu nhưng 

kim ngạch xuất khẩu chưa cao. Đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi có xu hướng giảm 

dần do chuyển dịch sang sản xuất ở các công ty, xí nghiệp trong và ngoài huyện; 

thiết bị công nghệ sản xuất lạc hậu gây lãng phí nguyên liệu, năng suất lao động 

thấp; thiếu mặt bằng sản xuất, cơ sở hạ tầng làng nghề chưa đồng bộ; ở một số 

làng nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường.  

II. Mục đích, yêu cầu 

 1. Mục đích 

 - Tạo động lực cho sự phát triển kinh tế nông thôn thông qua bảo tồn và 

phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống. Chú trọng phát triển 

những sản phẩm truyền thống có tiềm năng, thế mạnh, đặc trưng của địa phương 

từ đó góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân. 

 - Duy trì, bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống và làng nghề truyền 

thống gắn với văn hóa, du lịch; giữ gìn tinh hoa, văn hóa của địa phương; gắn sự 

phát triển nghề, làng nghề truyền thống với hoạt động du lịch và lễ hội truyền 

thống, tạo động lực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện. 
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- Huy động sự quan tâm, hỗ trợ của các hệ thống chính trị từ huyện đến cơ 

sở trong việc đầu tư, trùng tu, tôn tạo, quản lý và phát huy giá trị lịch sử, văn 

hóa của nghề truyền thống, làng nghề truyền thống. 

2. Yêu cầu 

 - Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về tầm quan 

trọng của phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống đối với phát triển 

kinh tế nông thôn. 

 - Tiếp tục duy trì và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống 

hiện có. Bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống có nguy 

cơ mai một, thất truyền; đặc biệt quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị nghề 

truyền thống, làng nghề truyền thống gắn với những nét đặc trưng văn hóa của 

địa phương và định hướng phát triển du lịch xây dựng nông thôn mới. 

III. Nội dung, nhiệm vụ 

1. Xây dựng chính sách bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng 

nghề truyền thống 

Chính sách về bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền 

thống thực hiện theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 

của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.  

2. Ứng dụng khoa học, công nghệ 

- Thực hiện chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở triển 

khai, ứng dụng khoa học, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học để đổi mới công 

nghệ sản xuất kết hợp bảo tồn bí quyết nghề truyền thống; sản xuất sản phẩm 

mới; cải tiến bao bì, nhãn mác; đăng ký nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc; chứng 

nhận chất lượng sản phẩm …; Khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ vào 

sản xuất nghề truyền thống, làng nghề truyền thống để tăng năng suất, nâng cao 

khả năng cạnh tranh của sản phẩm gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa 

của địa phương, phát triển du lịch, bảo vệ môi trường. 

- Doanh nghiệp, cơ sở thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ được hỗ 

trợ theo quy định tại Điều 10, Nghị định 52/NĐ-CP; hỗ trợ đăng ký bảo hộ, phát 

triển tài sản trí tuệ, triển khai hệ thống truy suất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ theo Nghị quyết số 123/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND 

tỉnh; chính sách khuyến công; các chương trình, dự án phát triển công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.  

3. Đào tạo nguồn nhân lực 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển nghề truyền thống, 

làng nghề truyền thống cho cán bộ quản lý, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh sản 

phẩm ngành nghề, làng nghề, hợp tác xã, tổ hợp tác… Lao động tham gia học 

nghề truyền thống được hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định hiện hành.  
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- Khuyến khích nghệ nhân, thợ giỏi tham gia đào tạo nghề, truyền nghề 

truyền thống. Nghệ nhân, thợ giỏi truyền nghề được hưởng thù lao theo quy định 

khi tham gia đào tạo nghề nghiệp cho lao động nông thôn. Khi nghệ nhân trực 

tiếp truyền nghề được thu tiền học phí của người học trên nguyên tắc thỏa thuận. 

Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn 

được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 109/2015/NĐ-CP 

ngày 28/10/2015 của Chính phủ. 

 - Chính sách đào tạo nguồn nhân lực được hỗ trợ theo quy định tại Điều 

11, Nghị định 52/NĐ-CP. Nội dung, định mức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn được thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt 

danh mục nghề, thời gian đào tạo, định mức chi phí đào tạo và hỗ trợ đào tạo 

nghề từ ngân sách nhà nước trình độ sơ cấp nghề và đào tạo nghề dưới 03 tháng 

cho lao động nông thôn. 

4. Tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường 

- Thực hiện công tác truyền thông về tầm quan trọng của bảo tồn và phát 

triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống và bảo tồn, phát huy giá trị nghề 

truyền thống gắn với văn hóa, du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

lồng ghép nội dung vào chương trình, hội nghị, sinh hoạt chuyên đề các cấp, 

ngành. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại làng 

nghề truyền thống tham gia hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại; xây dựng, 

quảng bá thương hiệu sản phẩm và mở rộng thị trường. Hỗ trợ xây dựng trang 

thông tin điện tử giới thiệu, bán hàng trực tuyến; tham gia Hội thi sản phẩm thủ 

công Việt Nam. 

5. Hỗ trợ vốn và chính sách đầu tư tín dụng 

Ưu tiên thực hiện chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ đối với dự án 

sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại làng nghề truyền thống, dự án bảo tồn và 

phát triển nghề truyền thống. Nội dung và định mức hỗ trợ quy định tại Nghị 

định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn.  

6. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, đất đai, mặt bằng sản xuất, xử lý ô 

nhiễm môi trường làng nghề 

- Doanh nghiệp, cơ sở tại làng nghề truyền thống có dự án đầu tư hiệu quả 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt được tạo điều kiện thuận lợi về giao đất có 

thu tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật về đất đai. Cơ chế, chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.  
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- Quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp làng nghề tập trung với diện tích 

đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Xây dựng kế 

hoạch di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, làng nghề. 

- Quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải; khu tập 

kết, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại cho làng nghề. 

7. Phát triển nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất 

Nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất cho nghề truyền 

thống, làng nghề truyền thống, đặc biệt là nguồn nguyên liệu không tái sinh của 

nghề truyền thống gốm cổ Bồ Bát; nguồn nguyên liệu cho nghề chế biến cói trong 

điều kiện diện tích trồng cói giảm sút. 

8. Hỗ trợ chủ thể sản xuất tại cơ sở nghề truyền thống, làng nghề 

truyền thống tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

- Thực hiện tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn, hỗ trợ cho chủ thể sản xuất tại 

cơ sở nghề, nghề truyền thống, làng nghề truyền thống đăng ký sản phẩm tham 

gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

- Cơ chế chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

25/3/2022 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp hàng 

hóa theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. 

9. Phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống gắn với văn 

hóa, du lịch, hoạt động lễ hội truyền thống địa phương 

Thông qua lễ hội truyền thống của địa phương, các nghề, làng nghề, đặc 

biệt là nghề truyền thống được duy trì, phát triển tạo nên nét văn hóa đặc sắc thu 

hút khách du lịch tham quan và trải nghiệm. 

Xây dựng không gian truyền thống trong nghề truyền thống, làng nghề 

truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của khách du lịch (nhà thờ Tổ 

nghề; Trung tâm bảo tồn và phát triển nghề; Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm 

làng nghề truyền thống, ....).  

Xây dựng các tour du lịch gắn với nghề truyền thống, làng nghề truyền 

thống như: Tham quan và trải nghiệm Khu du lịch Hồ Yên Thắng, sân golf 

Hoàng Gia với trải nghiệm nghề gốm cổ Bồ Bát; các làng nghề trên địa bàn 

huyện… 

10. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về nghề truyền thống, 

làng nghề truyền thống 

Hàng năm thống kê, rà soát thực trạng phát triển nghề truyền thống, làng 

nghề truyền thống trên địa bàn. Phân loại nghề truyền thống, làng nghề truyền 

thống theo nhóm phát triển mạnh, phát triển cầm chừng, nhóm phát triển yếu và 

có nguy cơ bị mai một, thất truyền. Đặc biệt quan tâm tới bảo tồn và phát triển 

nghề truyền thống, làng nghề truyền thống gắn với văn hóa, du lịch. Xây dựng 
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kế hoạch cụ thể đối với từng nhóm nghề truyền thống, làng nghề truyền thống đã 

phân loại.  

- Hướng dẫn địa phương rà soát các nghề, làng nghề đủ điều kiện theo 

quy định để công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống.  

- Đối với nghề truyền thống, làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, 

thất truyền: 

+ Bảo tồn bí quyết và kỹ thuật sản xuất nghề thủ công truyền thống kết 

hợp với nghiên cứu cải tiến để tạo năng suất lao động cao, vẫn giữ được giá trị 

văn hóa truyền thống đặc thù, tinh sảo của sản phẩm. Bảo tồn mẫu hoa văn 

truyền thống trên sản phẩm. 

+ Tăng cường công tác bảo tồn và lưu giữ tư liệu về giá trị truyền thống 

của nghề, làng nghề; hỗ trợ xây dựng phòng trưng bày/nhà truyền thống phục vụ 

yêu cầu du lịch, văn hóa. 

+ Hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tạo điều 

kiện cho nghề truyền thống, làng nghề truyền thống khôi phục và phát triển. 

+ Khuyến khích hỗ trợ kinh phí cho xã có nghề truyền thống mở lớp đào 

tạo tại địa phương để người có tay nghề cao, nghệ nhân truyền dạy, đào tạo cho 

thế hệ trẻ để trở thành lớp kế cận. 

- Đối với nghề truyền thống, làng nghề truyền thống phát triển cầm 

chừng: Khuyến khích, tạo điều kiện cho nghệ nhân, thợ giỏi và cơ sở sản xuất 

bảo tồn một số công nghệ cổ truyền độc đáo và có định hướng đổi mới công 

nghệ tiên tiến, phù hợp với sản xuất tại cơ sở nghề. 

- Đối với nghề truyền thống, làng nghề truyền thống phát triển mạnh: 

+ Phát triển sản phẩm có giá trị kinh tế cao, thị trường ổn định; khuyến 

khích sự lan tỏa, truyền nghề đối với vùng lân cận. 

+ Hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin, công nghệ cao 

vào sản xuất nhưng không ảnh hưởng tới giá trị nghệ thuật truyền thống và thẩm 

mỹ của sản phẩm. 

- Hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ cơ sở nghề đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; 

khuyến khích thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, xây dựng liên kết 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. 

 V. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  
- Định kỳ rà soát, thống kê, lập kế hoạch phát triển nghề truyền thống, 

làng nghề truyền thống phù hợp với yêu cầu thực tiễn; kiểm tra, đánh giá, tổng 

hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan hướng dẫn các xã, thị trấn 

trình tự, thủ tục xét công nhận và thu hồi nghề truyền thống, làng nghề truyền thống 

theo quy định. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 
- Tham mưu UBND huyện tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở nghề, doanh 

nghiệp nghề trong nghề truyền thống, làng nghề truyền thống được giao đất, thuê 

đất theo quy định của pháp luật. 
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- Tham mưu UBND huyện tổ chức đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường và xử 

lý ô nhiễm môi trường nghề truyền thống, làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện. 

- Thẩm định tiêu chí về môi trường trong việc xét công nhận làng nghề, 

nghề truyền thống, làng nghề truyền thống. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn ưu 

tiên hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp trong nghề truyền thống, làng nghề truyền thống đổi mới công nghệ, máy 

móc thiết bị, tham gia hội chợ triển lãm; đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến 

thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống, làng nghề truyền 

thống của huyện tại các hội chợ triển lãm và trên các kênh truyền thông. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn hồ sơ xét tặng 

danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực thủ công mỹ 

nghệ trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Bộ Công thương. 

- Hướng dẫn các đơn vị đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để 

đổi mới công nghệ sản xuất kết hợp bảo tồn bí quyết nghề truyền thống; sản xuất 

sản phẩm mới; cải tiến bao bì; nhãn mác; đăng kí bảo hộ; phát triển tài sản trí tuệ, 

triển khai xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc các sản phẩm truyền thống. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu phổ biến công nghệ sản xuất thân 

thiện môi trường đối với nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, 

phát triển sản xuất. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  
Tham mưu lồng ghép các nguồn vốn đầu tư thực hiện việc hỗ trợ, 

khuyến khích bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống 

theo đúng đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ của các chương trình. 

Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 

cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ khả năng của ngân sách huyện, tham mưu cho 

UBND huyện bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan. 

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:  

Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan đề xuất chính sách hỗ trợ đào 

tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển nghề nông 

thôn, ưu tiên cho đào tạo nghề truyền thống, đào tạo nghề, truyền nghề cho lao 

động làm việc trong nghề truyền thống, làng nghề truyền thống. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin:  

Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan hướng dẫn xây dựng, hoàn 

chỉnh các chương trình, sản phẩm du lịch nghề truyền thống, làng nghề truyền 

thống và văn hóa truyền thống của từng địa phương; tuyên truyền quảng bá các 

sản phẩm du lịch làng nghề truyển thống của huyện trong các sự kiện, chương 

trình xúc tiến, giới thiệu du lịch trong và ngoài nước. 
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7. Các phòng, ban, ngành liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này. 

8. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh: 

Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên 

truyền cơ chế, chính sách, nội dung phát triển nghề truyền thống, làng nghề 

truyền thống; giới thiệu mô hình nghề truyền thống, làng nghề truyền thống tiêu 

biểu, có tính lan tỏa rộng rãi, sản phẩm làng nghề đặc trưng, thể hiện bản sắc 

văn hóa địa phương trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng để 

nhân dân và du khách biết, lựa chọn, tiêu thụ sản phẩm. 

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách khuyến khích 

phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tới các tổ chức, 

cá nhân có nhu cầu thực hiện chương trình, đề án, dự án (sản phẩm theo Chương 

trình OCOP, làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với du lịch để thu hút nhiều 

lao động tại địa phương) tiếp cận các nguồn lực, chính sách hỗ trợ phát triển 

nghề truyền thống, làng nghề truyền thống. 

- Quản lý việc công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống và 

tình hình thực hiện quy định về tiêu chí công nhận nghề truyền thống, làng nghề 

truyền thống trên địa bàn; rà soát, lập danh sách nghề truyền thống, làng nghề 

được công nhận.  

- Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thuê đất phát triển nghề 

truyền thống, làng nghề truyền thống phát triển sản xuất, kinh doanh tạo việc 

làm, tăng thu nhập cho nhân dân. 

Trên đây là Kế hoạch Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề 

truyền thống gắn với văn hóa, du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, 

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơn quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành của huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trang thông tin ĐT huyện; 
- Lưu: VT, NN 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Đạt                          
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